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CONSULTORIA
Na PRAXIS podemos definir, junto com você um esquema direcionado
às suas necessidades de força de trabalho e capital intelectual,
sempre sob a premissa de ganhar eficiência e produtividade.

Resultados tangíveis devido à
supervisão da equipe detrabalho.

Somos uma empresa transnacional com mais de 20 anos de experiência, líder em projetos com metodologias e ferramentas especializadas, que se enfocam estrategicamente em consultoria, integração,
outsourcing e desenvolvimento de sistemas. Através do uso adequado das tecnologias da informação, procuramos fortalecer o desenvolvimento das empresas.

Alta produtividade suportada pelo
pagamento com base em
resultados.

CARACTERÍSTICAS
Aplicativos de vanguarda que
são resultados do conhecimento
de negócio dos nossos
consultores.

®

Controle de pessoal e de tarefas perante o uso de MATS .
Método de compensação variável para reconhecer a qualidade e a
produtividade dos nossos consultores.
Capacitação da equipe de trabalho perante certificações on-line.
Avaliação daequipe de trabalho perante sistemas especializados em
psicometria.
A base de candidatos mais ampla e qualificada da indústria.
Fontes de recrutamento mais efetivas.
Mais de 14.000.000 homem horas aplicadas às necessidades dos
nossos clientes.
®
Consultores especializados e certificados como PMP’s pelo PMI .

CONSULTORIA

Para nós é muito importante contar com a equipe mais capaz,
comprometida e profissional que nos ajude a continuar escrevendo
com sucesso a história dos nossos clientes. Por isso, colocamos
como meta oferecer o melhor ambiente de trabalho, esforço que a
revista Expansión reconheceu ao classificarmos, por sete anos, como
“Top Company” (2007, 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017).

Tempo curto de resposta, que
garante um rápido Go to Market.

Equipe de trabalho mais
motivada, que aporta benefícios
econômicos à organização.

CONSULTORIA POR CÉLULA
Devido ao sucesso obtido e à necessidades de inovar constantemente, na PRAXIS desenvolvemos um novo sistema de Consultoria
denominado Consultoria por célula”, cujo objetivo é aumentar o
investimento da empresa na equipe de trabalho, através de um
esquema mais eficien- te que inclui um líder e três engenheiros
juniors. A eles se designa a tarefa de alcançar os níveis de produtividade de quatro engenheiros seniors; os resultados são medidos e
revisados de maneira perma- nente perante um regime cuja
implementação implica que todos os integrantes da célula operem
sob as normas da MATS® (Metodologia de Administração de Tarefas).
MATS

Equipe de trabalho especializada
em áreas de negócio.

Economia de tempo e de dinheiro.

Menor rotatividade de pessoal.

®

Aumento do número de projetos
finalizados com sucesso em
tempo, custo e qualidade.

Supervisão e controle de requerimentos.
Definição de objetivos orientados a alcançar e superar as metas
dos clientes.

Menor rotatividade de pessoal.

Aumento do número de projetos
finalizados com sucesso em
tempo, custo e qualidade.

LÍDER DA CÉLULA
Engenheiro júnior

Engenheiro júnior

28.7%

REGULAR COST
CELL COST
SAVING

Esquema proposto foi desenhado
para ser mais produtivo que o atual.

Engenheiro júnior

OUTRAS

PRAXIS
71.3%

100%
MATS

®

Cliente interage com o líder da
célula, a quem são entregues as
tarefas.

A célula será obtida em
períodos de 12 a 18 meses.

Cliente e a PRAXIS, conjuntamente, selecionam o líder da célula.

